
De nye vaskemaskiner og  
tørretumblere



2

De nye vaskemaskiner og tørretumblere

De nye 8 kg-maskiner
Vaskemaskiner og tørretumblere med  
kapacitet til 8 kg tøj er i mange vaskerier den 
optimale størrelse til effektiv tøjvask. Med de 
nye vaskemaskiner og tørretumblere sætter 
Miele Professional igen nye standarder i 
denne klasse.
• Uovertrufne brugsegenskaber
• Enestående skånsom tekstilpleje
• Optimalt forhold mellem pris og ydelse

Miele-kvalitet – Made in Germany
En konsekvent fokus på udvikling af in-
novativ teknologi og høj kvalitet gør Miele 
produkter førende på markedet. I samspil 
med den velkendte Miele-kvalitet sikres 
brugeren størst mulig udbytte både, hvad 
angår økonomi og pålidelighed.

• Stor kapacitet på 8 kg: 80 l tromlevolumen til vask og 180 l tromlevolumen til tørring
• Patenteret: SoftCare-tromlen sikrer optimal skånsom vask og tørring
• Standard: 16 grundprogrammer og 15 målgruppe-specifikke programpakker
• Brugervenlig: Programvalg og betjening med læsevenlig tekst i display
• Kommunikation: Interface til diagnoseunderstøttelse, service og dokumentation
• Ergonomisk: Stor 37 cm Ø lugeåbning
• Professionel: fritsvingende aggregat uden gummibælg i døren

Utallige anvendelses-muligheder
‚Hjernen‘ i Mieles vaskemaskiner og tør-
retumblere er PrOfItrOnIC L VArIO-
styringen. Maskinerne leveres med 72 
standard- og specialprogrammer til forskel-
lige målgrupper. Den brugervenlige styring 
sikrer nemt og hurtigt valg af programmer 
med programvælgeren og de 4 genvejsta-
ster.

Value Added.
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Et koncept, et utal af muligheder
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Vaskemaskine PW 6080
Udvendigt kabinet:
• Sider og front i octoblå
• topplade i octoblå
• Galvaniseret bagside
• Betjeningspanel i rustfrit stål

Tørretumbler PT 7186
Udvendigt kabinet:
• Sider og front i octoblå
• topplade i octoblå
• Galvaniseret bagside
• Betjeningspanel i rustfrit stål

Vaskemaskine PW 6080
Udvendigt kabinet:
• Sider og front i hvid
• topplade i hvid
• Galvaniseret bagside
• Betjeningspanel i rustfrit stål

Tørretumbler PT 7186
Udvendigt kabinet:
• Sider og front i hvid
• topplade i hvid
• Galvaniseret bagside
• Betjeningspanel i rustfrit stål

Tørretumbler PT 7186
Udvendigt kabinet:
• Sider i octoblå
• front og topplade i rustfrit stål
• Galvaniseret bagside
• Betjeningspanel i rustfrit stål

De nye vaskemaskiner og tørretumblere

Vaskemaskine PW 6080
Udvendigt kabinet:
• Sider i octoblå
• front og topplade i rustfrit stål
• Galvaniseret bagside
• Betjeningspanel i rustfrit stål



5

Typebetegnelse PW 6080 
Konstruktion  
frontbetjent maskine, døråbning (Ø mm) 370 
Maskindata  
Kapacitet 1:10 (kg) 8 
tromlevolumen, SoftCare-tromle¹ (l) 80 
Centrifugeringshastighed (maks. o/min) 1300 
g-faktor 520 
restfugtighed (%) < 49 
Styring  
PrOfItrOnIC L VArIO • 
Kommunikationsmodul med serielt interface Option 
Vandtilslutning  
Koldt vand, ½II med ¾II forskruning 1 x 
Varmt vand, ½II med ¾II forskruning 1 x 
Alternativt vand • 
Afløbsventil Dn 70 eller afløbspumpe Dn 22 • 
Motor/Eltilslutning 3n AC 400 V 50 Hz 
Asynkronmotor med frekvensomformer • 
Varmeeffekt (kW) 8,0 
Samlet tilslutning (kW) 8,2 
Sikring (A) 3 x 16 
Dosering  
Sæbeskuffe i front, 3 kamre • 
Tilslutningsmulighed  
Automatisk dosering af flydende vaskemidler • 
Mål, vægt  
Udvendige mål H/B/D (mm) 1020/700/727 
Vægt inkl. emballage (kg) 140 
Udvendigt kabinet, flere valgmuligheder  
Sider og front i  octoblå², topplade i octoblå², galvaniseret bagside • 
Sider og front i  hvid², topplade i hvid², galvaniseret bagside • 
Sider i octoblå², front og topplade i rustfrit stål, galvaniseret bagside • 
  

Typebetegnelse PT 7186 PT 7186 gas
Konstruktion  
frontbetjent maskine, døråbning (Ø mm) 440 440
Udluftnings-tørresystem • •
Maskindata  
Kapacitet 1:22,5 (kg) 8 8
tromlevolumen, SoftCare-tromle¹ (l) 180 180
Styring  
PrOfItrOnIC VArIO • •
Kommunikationsmodul med serielt interface Option Option
Eltilslutning 3n AC 400 V 50 Hz 1n AC 230 V 50 Hz
Varmeeffekt (kW) 7,94 (EL) 8,0 (GAS)
Samlet tilslutning (kW) 8,5 (EL) 0,48 (EL)
Sikring (A) 3 x 16 1 x 10
Opvarmning El Gas
Mål, vægt  
Udvendige mål H/B/D (mm) 1020/700/727 1020/700/727
Vægt inkl. emballage (kg) 88 88
Udvendigt kabinet, flere valgmuligheder  
Sider og front i octoblå², topplade i octoblå², galvaniseret bagside • •
Sider og front i hvid², topplade i hvid², galvaniseret bagside • •
Sider i octoblå², front og topplade i rustfrit stål, galvaniseret bagside • •
  
¹Patenteret, ²pulverlakeret, • = standard  

 

tekniske data
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Et enestående system til skånsom tøjpleje

Patenteret SoftCare-tromle, som vasker 
og tørrer tekstilerne mere skånsomt 
(videnskabeligt dokumenteret)
•  tøjet bibeholder form og holder længere 

på grund af den skånsomme behandling.
•  Med uldprogrammet vaskes tøjet lige så 

skånsomt som ved vask i hånden

De nye vaskemaskiner og tørretumblere

En kapacitet af virkelig format

Kompakt design til professionelle  
vaskeriopgaver
Vask:
• 8 kg kapacitet, 80 l tromlevolumen
tørring:
• 8 kg kapacitet, 180 l tromlevolumen
•  Selv store tekstiler såsom dyner fyldes 

nemt ind i maskinen
• Stor vaskeeffekt og lav krøldannelse
• Korte vaske- og tørretider

 
 
En miljøvenlig og økonomisk drift

Optimalt forhold mellem miljøhensyn og 
økonomi 
•  Høj g-faktor ved centrifugering betyder lav 

restfugtighed og korte tørretider
•  robust konstruktion med førsteklasses 

materialer, der sikrer lang holdbarhed
•  Intelligent styring: Mulighed for fjernstyret 

opdatering 
•  Lavt vand- og energiforbrug
•  Optimal udnyttelse og lavt forbrug af 

vaskemidler
•  Bygget af genanvendelige dele

En præstation ud over det sædvanlige 

Professionelt udstyr til professionel brug
•  Kraftige varmelegemer giver hurtige 

programtider
• Høje omdrejningstal giver lav restfugtighed
• Vitale dele udført i rustfrit stål



7

 
Et stærkt brand – „Altid bedre“

Uovertruffen Miele-kvalitet
•  Mieles filosofi „Immer besser“ er blevet 

efterlevet i mere end 100 år
• Kvalitet i hver detalje
• Lang holdbarhed for alle produkter
• Bredt serviceprogram

 
En enkel og brugervenlig løsning

Innovative koncepter, enkel i brug
•  nem og enkel betjening med programvæl-

ger og funktionstaster
•  Præcis dosering af flydende vaskemidler 

med doseringsanlæg
•  Stor tromleåbning til ekstra nem fyldning 

og tømning af maskinen

Et design for både øje og funktionalitet

Præmieret inden introduktionen
•  Design, der tilgodeser ergonomi, bruger-

venlighed og kvalitet
•  fås i 3 farvevarianter i hvid, octoblå og 

rustfrit stål
•  tørretumbler Pt 7186 har modtaget  

If Design Award-prisen 2009

En teknik, som tilpasser sig alle  
vaskeribehov

Med fleksible anvendelsesmuligheder 
tilpasses maskinen til kundens indi-
viduelle behov
•  16 grundprogrammer og 15 specielle 

programpakker
•  Kundespecifik tilpasning af maskinen med 

de fleksible programmeringsfunktioner 
•  forberedt til betjening med betalingssy-

stem
•  Mulighed for tilslutning af automatisk 

sæbedosering
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